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PARECER Nº 2093/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

76/2019. 

Trata-se do Projeto de Lei nº 76/2019, de autoria do nobre Vereador Toninho Vespoli, o 
presente projeto "Acrescenta o artigo 2º-A à Lei nº 15.962, de 10 de janeiro de 2014, que 
estabelece diretrizes a serem observadas na implantação de abrigos e pontos de parada que 
integram o sistema de transporte coletivo urbano de passageiros da cidade de São Paulo com 
vistas a garantir que seus usuários tenham acesso às informações pertinentes ao serviço 
prestado, por meio de placas eletrônicas, e dá outras providências" 

O presente projeto de lei vem acompanhado somente de justificativa 

O autor aduz que a propositura visa garantir que os usuários do Sistema de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros da cidade de São Paulo tenham acesso às informações 
pertinentes ao serviço prestado, por meio de placas informativas dos nomes, números e 
categoria das linhas de ônibus e outros modais de transporte, bem como os intervalos, 
frequência e integração de linhas e modais, origem e o destino, entre outras informações 
importantes para o usuário. 

O projeto amplia a capacidade de informação transmitida ao obrigar que o Poder 
Público dê preferência, sempre que as condições locais o permitirem, às placas eletrônicas. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, aprovando, contudo, um substitutivo, conforme parecer nº 1269/2019 
às fls. 06/09, visando adaptar a propositura à melhor técnica de elaboração legislativa, nos 
termos da Lei Complementar nº 95/98. 

Não houve necessidade da realização de audiências públicas. 

Considerando a proposição adequada às normas urbanísticas, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente a sua aprovação, nos 
termos do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 06/11/2019 . 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/11/2019, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


